
 

 

 )"البنك"(  .لمساهمي البنك األهلي المتحد ش.م.ب ةمهمتفاصيل 

 للبنك جتماعي الجمعية العامة العادية وغير العاديةابخصوص حضور 

 اصباح   11:00الساعة  عند م2021مارس  31المزمع عقدهما يوم األربعاء الموافق 
 

  جتماع"(جتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية )"االالحضور  كيفية التسجيلالخاصة بالتعليمات 

 (Zoomتصال اإللكتروني )عبر وسائل اإل
 

التكرم  ا،إلكتروني  جتماع الحضور االراغبين في  -الموكلين- تم توكيلهمسياألشخاص الذين السادة المساهمين أو من كل يجب على 

 .من خالل اتباع الخطوات التالية ،االجتماعلضمان مشاركتهم في  وذلك ،امسبق  بالتسجيل 

 للتسجيل  المطلوبةالمستندات والتفاصيل  (أ
 

البيانات التالي ذكرها إلى البريد اإللكتروني  إرسال، الرجاء جتماعاال في حضور منفسهأتمثيل  ين الراغبين فيالمساهمالسادة  •

registry@bahrainclear.com  التحقق من صحة ومطابقة البيانات لغرضوذلك : 

 

 ،للمساهم ساري المفعولأو جواز السفر  سارية المفعول نسخة واضحة من بطاقة الهوية .1

 و ،بالمساهم تصالاال أرقام .2

 . وعدد األسهم التى يمتلكها المساهمالمساهم رقم هوية  .3

ااألصلي متوف السفر إبقاء بطاقة الهوية أو جوازالمساهمين السادة من )يرجى   رضلغعند الحضور في يوم االجتماع  ر 

 .(من البيانات التحقق ةلغاي العرض على الكاميرا

على  ه، فإنمبالنيابة عنه االجتماع بنودوالتصويت على  تماعجاال لحضور متوكيل من ينوب عنه ين الراغبين في المساهمالسادة  •

  وبطاقة الهوية، نسخة من بطاقة التوكيل باإلضافة إلى، أعالهالمذكورة الخاصة بالمساهم و ل إرسال البياناتك  و  الشخص الم  

  البيانات.صحة ومطابقة لتحقق من رض الغ ،الشخص الموكل

 إبقاء بطاقة التوكيل متوفرة  عند الحضور في يوم االجتماع لغرض العرض على الكاميرا من األشخاص الموكلين )يرجى

 (التحقق من البيانات ةلغاي

وذلك لغرض التحقق من  registry@bahrainclear.comالبريد اإللكتروني على  الواردة أعاله، والمستندات رسال كافة البياناتإيجب 

 االجتماع المزمع عقده. بدء ( ساعة قبل موعد24موعد أقصاه أربع وعشرون )في صحة ومطابقة البيانات 

 
 

 حضور االجتماع التسجيل ل (ب
 

 

 

 

 

 

التى يمكن الدخول  (Zoom)منصة  عن طريقغرفة االجتماع االفتراضية سيكون الحضور اإللكتروني لالجتماع من خالل  .1

السادة يجب على  .جهاز الحاسوب الشخصي الثابت، أو الالبتوب المحمول أو الجهاز التابلت أو الهاتف الذكيإليها من خالل 

من دخول  مالخاص لتمكينه متجرال( من Zoomتحميل تطبيق االجتماعات االلكتروني ) األشخاص الموكلين أو المساهمين

 .اإلكتروني   االجتماع
 

 
 

 
 

ك ل بالرابط الخاص بتزويد (مقفلة)مسجلي األسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. سوف يقوم  .2 و  لتمكينهم  المساهم أو الشخص الم 

لحضور  رابط التسجيل) ( ساعة من الموعد المقرر لبدء االجتماع24قبل أربع وعشرين ) االكتروني  جتماع لحضور اال تسجيلمن ال

لبورصة البحرين وعلى الموقع  ةقع اإللكترونياعلى المو لحضور االجتماع تفاصيل رابط التسجيلفصاح عن سيتم اإل .(الجتماعا

 10:45االجتماع سوف ينتهي في الساعة  علما  بأن التسجيل لحضور. http://www.ahliunited.com  اإللكتروني للبنك

 (.المزمع عقدهدقيقة من وقت بدء االجتماع  15)قبل  2021مارس  31الموافق  ،ربعاءيوم األمن ا  صباح

 

لحضور تسجيلهم  مسبق ا الذين تم السادة المساهمين أو األشخاص الموكلينإلى سيتم إرسال رابط حضور االجتماع  إلكتروني ا  .3

األسهم شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب.  مسجليمن قبل  بياناتهم ةومطابقة حقق من صحتم التالذين االجتماع إلكترونيا ، و

انضمامهم  يجب على السادة المساهمين أو األشخاص الموكلين الحرص على هويه بأنند التنو   .(الجتماعحضور ارابط ) (مقفلة)
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مارس  31 الموافق األربعاء،يوم  منا  صباح 10:45 الساعة في موعد أقصاه من خالل رابط حضور االجتماع إلى االجتماع

 االنضمام إلى االجتماع األشخاص الموكلينأو لن ي سمح للمساهمين (. المزمع عقده االجتماع دءبدقيقة من وقت  15)قبل  2021

 .تبعد هذا الوق
 

 
 

 

 
 

 

إرسال أية أسئلة أو  الموكلينيجب على السادة المساهمين أو األشخاص حرصا  على تسيير االجتماع بشكل منظم وسلس،  .4

د   يعلى البريد اإللكترونكتابيا  في يوم االجتماع  الموكل توجهيها المساهم أواستفسارات قد يو 

corporate.Secretary@Ahliunited.com االجتماع  ءبدقبل موعد ساعة  (24) أربع وعشرونلك في موعد أقصاه وذ

 .االجتماعجدول أعمال بنود من  الصلةالبند ذا تحديد مع ، المزمع عقده

 

أعضاء بعض باإلضافة إلى حضور والسياحة  اعة والتجارةني ووزارة الصالمركز نسيكون حضور ممثلي مصرف البحري .5

 .(Zoomتقنية االتصال المرئي والمسموع ) عبرللبنك اإلدارة التنفيذية و  إدارة البنكمجلس 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 .http://www.ahliunited.comجميع الوثائق الخاصة باالجتماع ستكون متوفرة على الموقع اإللكتروني للبنك  .6

 

لكتروني، يرجى الضغط على الرابط التالي: اال بخصوص طريقة التسجيل اتلمزيد من االستفسار .7

https://www.bahrainbourse.com/virtualagm. 

 

"رفع اليد"  خاصيةسيتم التصويت في االجتماع عن طريق رفع األيدي، مع استخدام السادة المساهمين أو األشخاص الموكلين  .8

 ا.ال يوافقون عليهقد  التي أعمال االجتماعض على أية بند من بنود جدول لالعترا

 
 

 سيتم تسجيل االجتماع إلكتروني ا بالصوت والصورة لغايات حفظ السجالت. .9
 

 

 مع نسخة إلى  registry@bahrainclear.com  ، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلىباالجتماعخرى تتعلق أ ألي استفسارات .10

corporate.Secretary@Ahliunited.com   هاتف رقم على شركة البحرين للمقاصة ش.م.ب. مقفلة أو االتصال على

17108786-00973  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرجو من جميع المساهمين والموكلين االلتزام بالتعليمات المذكورة أعاله وذلك لضمان سير االجتماع بشكل سلس ومنظم بما  .11

 .يتماشى مع القوانين واللوائح المتبعة
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